
Pozemkové spoločenstvo (PS) - URBÁR v Hradišti  pod Vrátnom,  906 12 Hradište pod Vrátnom č. 80 
 

P O Z V Á N K A 
 

Výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Hradišti  pod Vrátnom zvoláva Zhromaždenie členov, ktoré  
sa uskutoční dňa 19.5.2019 o 15.00 h.   v sále kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. 
Program Zhromaždenia: 

1. Registrácia účastníkov od 14.00 hod 
2. Otvorenie Zhromaždenia o 15.00, schválenie programu rokovania 
3. Návrh a voľba komisií, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zhromaždenia PS 
5. Správa mandátovej komisie 
6. Prerokovanie a schválenie Zmluvy o PS  
7. Prerokovanie a schválenie Stanov PS 
8. Voľby členov do výboru PS a dozornej rady PS 
9. Správa o činnosti a hospodárení PS za rok 2018 a plán na rok 2019 
10. Správa Dozornej rady PS 
11. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2018 a rozhodnutia o vysporiadaní  
        hospodárskeho výsledku 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Návrh na uznesenie a jeho schválenie 
15. Ukončenie rokovacej časti Zhromaždenia 
16. Občerstvenie 
17. Vyplácanie podielov na zisku 
 

Účasť každého člena Pozemkového spoločenstva je nutná!  
V prípade, že sa člen Pozemkového spoločenstva nemôže zúčastniť Zhromaždenia, môže sa nechať 
zastupovať na základe písomného splnomocnenia, ktorým sa splnomocnenec preukáže na 
Zhromaždení. Ak splnomocniteľ splnomocní splnomocnenca aj na prevzatie finančnej čiastky na 
vyplatenie podielu na zisku, musí byť podpis splnomocniteľa úradne osvedčený. 
 Info na stránke a úradnej tabuli obce Hradište pod Vrátnom 
 www.hradistepodvratnom.sk    
 
                                                                                                                                 ......................................................... 

  Ing. Jozef Piroha, predseda PS 
 

S P L N O M O C N E N I E 
 

 
Splnomocniteľ: ................................................................................................................................................... 
     (Meno a priezvisko, bytom, dátum narodenia) 
 
............................................................................................................................................................................... 
ako vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti v PS URBÁR Hradište pod Vrátnom splnomocňujem týmto  
 
 
splnomocnenca: ................................................................................................................................................., 
     (Meno a priezvisko, bytom, dátum narodenia) 
 
 

aby ma zastupoval v celom rozsahu na Zhromaždení Pozemkového spoločenstva – URBÁR Hradište pod 
Vrátnom, ktoré sa bude konať dňa 19.5.2019 o 15.00 hod. *Zároveň splnomocňujem splnomocnenca na 
prevzatie finančnej čiastky na vyplatenie podielu na zisku. 
Týmto vyhlasujem, že záujmy splnomocnenca nie sú v rozpore s mojimi záujmami.   
V súlade so zákonom č. 18/2018, Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so 
správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov a informácií pozemkovým spoločenstvom 
PS-URBÁR Hradište pod Vrátnom. 
 
V ......................................................... dňa ......................................................................................................... 
         (podpis splnomocniteľa) 
 
Ako splnomocnenec splnomocnenie prijímam.   ........................................................................ 
*nehodiace sa prečiarknite                                                                 (podpis splnomocnenca) 


